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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 64 Dnr MBN 2011/921 

Delårsrapport, halvårsprognos 2011 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat delårsrapport per den 31 juli 2011. 
Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse, helårsprognos, samt periodiseringar. 
Rapporten har lämnats vidare till kommunstyrelsen och delges nämnden. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 65 Dnr MBN 2011/992 

Månadsrapport - augusti 2011 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen begär varje månad in en budgetprognos från nämnderna. 

Arbetsutskottets behandling 
Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förvaltningschef Kurt Larsson presenterar månadsrapport för augusti 2011. 
 
Förslag 
Katarina Hansson (S) förslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner 
månadsrapporten. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 66 Dnr MBN 2011/822 

Barnbokslut 2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2001, § 71, beslutat att varje förvaltning ska 
göra ett årligt barnbokslut som sammanställs och redovisas till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av barnbokslutet. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av barnbokslutet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 67 Dnr MBN 2011/617 

Miljöprogram 2012-2016 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat ett förslag till nytt Miljöprogram 2012-2016 
för Kumla kommun och de kommunägda bolagen. Miljöprogrammet bygger på de 16 
nationellt uppsatta miljökvalitetsmålen, vilka anger riktningen för att förbättra vår miljö. 
 
Kumla kommun har främst valt att inrikta arbetet på följande fem miljökvalitetsmål: 
”Begränsad klimatpåverkan”, ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”God bebyggd 
miljö” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. Dessa miljökvalitetsmål speglar de 
miljöproblem som anses viktiga att arbeta extra med i kommunen. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar förslaget skickas på remiss till kommunens 
nämnder, bolag, politiska partier, länsstyrelsen samt naturskyddsföreningen. 

Arbetsutskottets behandling 
Förslag 
Katarina Hansson föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förvaltningens 
förslag skickas på remiss till kommunens nämnder, bolag, politiska partier, 
länsstyrelsen samt naturskyddsföreningen. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
förvaltningens förslag skickas på remiss till kommunens nämnder, bolag, politiska 
partier, länsstyrelsen samt naturskyddsföreningen. Remisstiden ska vara ca remisstid två 
månader. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förvaltningens förslag skickas på remiss till 
kommunens nämnder, bolag, politiska partier, länsstyrelsen samt 
naturskyddsföreningen. Remisstiden ska vara ca remisstid två månader. 



6 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 68 Dnr MBN 2011/995 

Detaljplan - Hällabrottet 9:36, Yxhultsvägen 28 (enkelt 
planförfarande) 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utökad byggrätt och därmed bygglov för 
fastigheten Hällabrottet 9:36 inom Yxhults industriområde. 
 
Planen har upphov i fastighetsägarens önskemål om förlängning av ett av ett 
tidsbegränsat bygglov avseende kallager på fastigheten Hällabrottet 9:36. Beslut om 
tillfälligt bygglov för tillbyggnad av kallförråd på fastigheten fattades i juni 1991. Lovet 
har förlängts vid två tillfällen, september 2001 samt i september 2006. Någon ytterligare 
förlängning av tillfälligt bygglov kan enligt plan- och bygglagen inte ges.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden gav den 31 maj 2011 plan- och byggavdelningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. 
 
För att bygglov ska kunna medges behöver detaljplanen ändras och byggrätten utökas 
på fastigheten.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Hällabrottet 9:36 skickas på 
samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap § 11.  

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Hällabrottet 9:36 skickas på 
samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap § 11.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 69 Dnr MBN 2011/195 

Detaljplan - Kv. Staren del av, Stationsgatan, Skolvägen 

Ärendebeskrivning 
Ny detaljplan för Kv. Staren behöver upprättas för att möjliggöra byggande av 
trygghetsboende. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden gav den 16 mars 2011 miljö- och byggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för kv. Staren för samråd. Planen är på 
samråd under perioden 2 maj till 30 maj 2011.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 juni att ställa ut planen för granskning. 
Planen har varit utställd under perioden 16 juli till 16 augusti. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplan för kv. Staren enligt plan- och bygglagen 
(1987:10) kap 5 § 29.  

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Jäv 
Katarina Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplan för kv. Staren enligt plan- och bygglagen 
(1987:10) kap 5 § 29.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 70 Dnr MBN 2010/1307 

Detaljplan för Kv. Hovslagaren (Burenska parken) Götgatan - 
Sveavägen  

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för Kv Hovslagaren (Burenska parken) för att möjliggöra nybyggnation av 
flerbostadshus. Planen finns med i det av kommunfullmäktige antagna plan-, bygg- och 
bostadsprogrammet. Miljö- och byggnadsnämnden gav den 16 mars 2011  plan- och 
byggavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Kv. Hovslagaren 
(Burenska parken) Götgatan - Sveavägen. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Detaljplan för Kv. Hovslagaren 
(Burenska parken) Götgatan - Sveavägen skickas på samråd enligt plan- och bygglagen 
(1987:10) 5 kap § 20.  

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Detaljplan för Kv. Hovslagaren 
(Burenska parken) Götgatan - Sveavägen skickas på samråd enligt plan- och bygglagen 
(1987:10) 5 kap § 20.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 71 Dnr MBN 2011/1017 

Detaljplan - Kv. Urmakaren, del av, Kyrkogatan - Götgatan 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av flerbostadshus på del av fastigheten 
Urmakaren.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggavdelningen i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Kv. Urmakaren, del av, Kyrkogatan - Götgatan. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggavdelningen i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Kv. Urmakaren, del av, Kyrkogatan - Götgatan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 72 Dnr MBN 2011/1018 

Riktlinjer/områdesbestämmelser för tillbyggnader och 
fasadändringar i grupphusområden. 

Ärendebeskrivning 
I syfte att bevara karaktären i grupphusområden behöver 
riktlinjer/områdesbestämmelser utarbetas. Bestämmelserna kan komma att reglera 
fasadfärg, taklutning, byte av material, tillbyggnader med mera. 
Riktlinjerna/områdesbestämmelserna underlättar bygglovprövningen.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggavdelningen i uppdrag att arbeta fram 
förslag till riktlinjer/områdesbestämmelser för tillbyggnader och fasadändringar i 
grupphusområden. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och 
byggavdelningen i uppdrag att arbeta fram förslag till riktlinjer/områdesbestämmelser 
för tillbyggnader och fasadändringar i grupphusområden. 
Riktlinjerna/områdesbestämmelserna ska färdigställas senast under första halvåret 2012. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggavdelningen i uppdrag att arbeta fram 
förslag till riktlinjer/områdesbestämmelser för tillbyggnader och fasadändringar i 
grupphusområden. Riktlinjerna/områdesbestämmelserna ska färdigställas senast under 
första halvåret 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 73 Dnr MBN 2011/929 

Borgmästaren 9, Köpmangatan 1 - tillsyn efter olovligt 
byggande (ändring av taktäckningsmaterial) 

Ärendebeskrivning 
Arbete med utbyte av taktäckningsmaterial på Borgmästern 9 i Kumla har påbörjats 
utan att söka det bygglov som krävs för sådana åtgärder. Fastighetsägaren har 
uppmanats att söka bygglov och har lämnat in ansökan i efterhand. 
 
Enligt lagstiftningen ska kommunen ta ut en avgift (byggsanktionsavgift) om 
bygglovpliktig åtgärd genomförs utan att bygglov sökts och beviljats. 
 
Stadsarkitekt Christina Gustavsson har den 25 augusti 2011 upprättat ett tjänstutlåtande 
där hon föreslår att en byggsanktionsavgift om 2 880 kronor tas ut.   

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 
2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2011 att enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
11 kap 17 § att påföra Melins Fastighetsförvaltning AB, organisationsnummer 556045-
6211, Vasatorget 1, 703 54 Örebro, byggsanktionsavgift för det olovliga arbetet med 2 
880 kronor. Avgiften ska betalas till Kumla kommun, bankgiro 5205-3147, inom två 
månader från det att beslutet vann laga kraft.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 
2011 att enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 17 § att påföra Melins 
Fastighetsförvaltning AB, organisationsnummer 556045-6211, Vasatorget 1, 703 54 
Örebro, byggsanktionsavgift för det olovliga arbetet med 2 880 kronor. Avgiften ska 
betalas till Kumla kommun, bankgiro 5205-3147, inom två månader från det att beslutet 
vann laga kraft.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 74 Dnr MBN 2011/576 

Folkatorp 1:8 - Förhandsbesked avseende nybyggnad av ridhus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av ridhus om 1 600 kvadratmeter på 
fastigheten Folkatorp 1:8 har lämnats in. Byggnaden ska bli tio meter hög i nock och 
inrymma ridbana, läktare, klubblokal, café, omklädningsrum och toalett. Två alternativa 
lösningar på ridhusets placering redovisas i ansökan. 
 
Remiss har skickats till grannar och till E.on. Yttrande har inkommit från granne som 
förordar alternativ 2, med hänsyn till avstånd till gräns och byggnadens storlek. 
Miljöchef Peter Eriksson har inget att erinra. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  

• bygglov bör kunna påräknas när erforderliga handlingar inkommit, granskats 
och godkänts.  

• förordar alternativ 2  
• eftersom området finns omnämnt i bevarandeprogrammet behöver byggnaden 

särskilt anpassas till bymiljön enligt riktlinjerna i bevarandeprogrammet och 
översiktsplanen. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  

• bygglov bör kunna påräknas när erforderliga handlingar inkommit, granskats 
och godkänts.  

• förordar alternativ 2  
• eftersom området finns omnämnt i bevarandeprogrammet behöver byggnaden 

särskilt anpassas till bymiljön enligt riktlinjerna i bevarandeprogrammet och 
översiktsplanen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 75 Dnr MBN 2011/252 

Frommesta 2:5 - förhandsförfrågan gällande avstyckning av en 
villatomt för försäljning 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked har inkommit om nybyggnad av två villor på fastigheten 
Frommesta 2:5. Ansökan har ändrats till att bygga ett enbostadshus på fastigheten. 
 
Då vatten- och avlopp planeras för området inom en snar framtid bör ny byggnation 
vara möjlig om anslutning sker till kommunalt vatten och avlopp. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus på den 
aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande villkor: 

• Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA när detta är framdraget. 
• Bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till 

kraven enligt 3 kap PBL ska prövas i bygglovet.  
• Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 

bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus på den 
aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande villkor: 

• Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA när detta är framdraget. 
• Bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till 

kraven enligt 3 kap PBL ska prövas i bygglovet.  
• Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 

bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 76 Dnr MBN 2011/1037 

Ekeby-Björka 4:11 - Förhandsbesked avseende nybyggnad av 
enbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked har inkommit för nybyggnad av bostadshus på fastigheten 
Ekeby-Björka 4:11. Bostaden är ett av två bostadshus som ska återuppföras efter en 
brand våren 2011. Detta bostadshus ersätter det bostadshus som tidigare stod på Ekeby-
Björka 2:9. Förhandsbesked behövs för att pröva det nya läget och för avstyckning.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggavdelningen i uppdrag att besluta om 
förhandsbesked efter samråd med grannar och andra sakägare och det inte har 
framkommit några synpunkter från dem som gör att byggnationen inte är lämplig på den 
aktuella platsen.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggavdelningen i uppdrag att besluta om 
förhandsbesked efter samråd med grannar och andra sakägare och det inte har 
framkommit några synpunkter från dem som gör att byggnationen inte är lämplig på den 
aktuella platsen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 77 Dnr MBN 2011/1004 

Staren 5 och 2 (del av), Skolvägen 2 - Beslut om bygglov 
avseende nybyggnad av flerbostadshus (trygghetsboende) 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov på fastigheten Staren 5 och del av Staren 2 inkom den 19 augusti. 
Sökanden avser att uppföra ett trygghetsboende med ca 32 bostadslägenheter, 
butikslokaler i entréplan samt garage i källarplan. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas när erforderliga 
handlingar inlämnats, granskats och godkänts. Beslutet gäller under förutsättning att 
detaljplan för kv. Staren vinner laga kraft.  

Arbetsutskottets behandling 
Jäv 
Katarina Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Jäv 
Katarina Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas när erforderliga 
handlingar inlämnats, granskats och godkänts. Beslutet gäller under förutsättning att 
detaljplan för kv. Staren vinner laga kraft.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 78 Dnr MBN 2011/531 

Fårtickan 3, Loviselundsgatan 1 - Bygglov och beslut om 
kontrollplan avseende nybyggnad av enbostadshus med 
garage 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för fastigheten Fårtickan 3 gällande nybyggnad av enbostadshus 
har lämnats in. Enligt situationsplanen i ansökan vill sökande placera en stor del av 
nybyggnaden på mark som inte får bebyggas, så kallad prick mark.  
 
Sökanden har inkommit med en ansökan om dispens för placering av hus på prickad 
mark.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 31 maj 2011 att avslå ansökan om bygglov. 
 
Sökanden har nu inkommit med en reviderad ansökan. Huset är fortfarande placerat på 
prickmark men har skjutits in. 

Arbetsutskottets behandling 
Förslag 
Christer Thörner (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beviljar avsteg från 
detaljplanen och att bygglov kan beviljas. Grannar ska höras och samtycka till avsteget. 
Avsteget motiveras med hänsyn till tomtens form och den stora mängden prickad mark. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Thörners (S) förslag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar avsteg från detaljplanen och att bygglov kan 
beviljas. Grannar ska höras och samtycka till avsteget. Avsteget motiveras med hänsyn 
till tomtens form och den stora mängden prickad mark. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 79 Dnr MBN 2011/573 

Rätt fart i staden 

Ärendebeskrivning 
Från maj 2008 är det möjligt att skylta hastighetsbegränsningar i steg om 10 km/h. 
Syftet är att få en bättre anpassning av hastigheterna i förhållande till de trafikpolitiska 
målen och en ökad respekt och acceptans för hastighetsgränser och därigenom stödja 
mål avseende trafiksäkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet och regional utveckling. 
 
Tekniska kontoret har med hjälp av handboken "Rätt fart i staden" gjort en kartläggning 
och översyn av kommunens tättbebyggda områden. Utifrån detta har ett förslag tagits 
fram angående nya hastighetsgränser, vilket framgår av bilagan. I bilagan finns även 
beskrivet om hur metodiken för denna process är. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden skickar förslaget på remiss till berörda myndigheter och 
organisationer. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förslag 
Katarina Hansson (S) 
Miljö- och byggnadsnämnden skickar förvaltningens förslag på remiss till politiska 
partier, nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (ntf), Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Sociala rådet, polisen, räddningstjänsten, länstrafiken, 
transportarbetarförbundet. Remisstiden ska vara ca sex veckor. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden skickar förvaltningens förslag på remiss till politiska 
partier, nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (ntf), Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Sociala rådet, polisen, räddningstjänsten, länstrafiken, 
transportarbetarförbundet. Remisstiden ska vara ca sex veckor. 



18 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 81 Dnr  

Information om personalfrågor 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Kurt Larsson informerar om personalförändringar på miljö- och 
byggnadskontoret. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 82 Dnr  

Information om tillsyn enligt plan- och bygglagen 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Christina Gustavsson informerar om regler och kommunens tillsynsansvar 
enligt den nya plan- och bygglagen. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 83 Dnr  

Information om skyltprogram 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Christina Gustavsson informerar om skyltprogram. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08 § 84 Dnr  

Meddelande 

Ärendebeskrivning 
MBN 2011/745 Svenska Statoil AB 
Ansökan till Nerikes Brandkår avseende tillstånd till hantering av brandfarliga och 
explosiva varor. 
 
MBN 2010/1317 
Detaljplan för Kv Grönsiskan - Kv Flugsnapparen del av, Skolvägen, Stenevägen vann 
den 30 juni 2011 laga kraft 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni att utse Mattias Bäckström (MP) till 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Maria Thörn (MP) 
 
MBN 2010/1464 
Transportsstyrelsen fastställde den 20 juni 2011  länsstyrelsens beslut om att avslå 
överklagandet av miljö- och byggnadsnämndens beslut från den 6 december 2010 om 
att avslå ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
MBN 2008/466 
Förvaltningsrätten i Karlstad avslog den 14 juni 2011 miljö- och byggnadsnämndens 
ansökan om utdömande av vite enligt plan- och bygglagen.  
 
MBN 2011/289 
Länsstyrelsen i Örebro län fastställde den 15 augusti miljö- och byggnadsnämndens 
beslut från den 1 februari att lämna positivt förhandsbesked på fastigheten Stene 17:2. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 

 

 
 


